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Ismételt és másodlagos viktimizációs kutatások a 

kriminológia területén 

 

Tanulmányom a kriminológia tudományának területén zajló ismételt és 

másodlagos viktimizációs kutatások bemutatására vállalkozik. 

Témaválasztásomat a kérdéskör kiemelkedő társadalmi relevanciája és a 

hozzáférhető szakirodalom/kutatási eredmények viszonylagos szűkössége 

indokolja. A tanulmány legfőbb célja az volt, hogy részletes áttekintést 

nyújtsak a terület tudományos feldolgozottságáról, így kitérek az ismételt 

és másodlagos viktimizáció definiálására, a statisztikai adatokra, és a 

vagyon elleni és személy elleni erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatos 

elméleti elgondolásokra, és ezen feltevések igazolására irányuló empirikus 

kutatási eredményekre.  

 

Az ismételt viktimizáció és a másodlagos viktimizáció  

 

A tanulmány a viktimológia egy kutatási területéről, az elsődleges 

viktimizációt követő viktimizációs formákról, vagyis az ismételt és 

másodlagos viktimizációra vonatkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalomból készített elméleti összegzésről fog szólni. Azért ennek a 

kutatási témának a kifejtésére esett a választás, mert erről a két 

jelenségről talán nem áll rendelkezésünkre olyan kiterjedt ismeretanyag, 

mint a többi területről. Továbbá úgy vélem, hogy azért fontos ezzel a 

részterülettel foglalkozni, mert mindkettő megfelelő beavatkozási és 

prevenciós lehetőségeket rejt magában. 

 

Definíciók 

 

Az áldozattá válásnak három formáját különböztetjük meg, amelyek 

egymásra épülnek: elsődleges, másodlagos és harmadlagos viktimizáció. 

Az elsődleges viktimizáció az, amit a konkrét bűncselekmény okoz az 

áldozat életében. A másodlagos viktimizáció ezzel szemben az, ami a 
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bűncselekmény elszenvedése után történik az áldozattal, amikor 

különböző intézményekhez fordul segítség reményében (a családtól 

egészen az igazságszolgáltatásig), de szükségleteihez képest nem kap 

adekvát ellátást. Emellett még harmadlagos áldozattá válásról is 

beszélhetünk, ami a sértett médiának való kiszolgáltatottságából adódhat.  

A fenti definíciókból következtetve ismételt viktimizáció1 az áldozattá 

válás elsődleges szakaszában valósul meg, tehát nem összekeverendő a 

másodlagos, harmadlagos viktimizációval. Az ismételt viktimizációs 

kutatások2 egyfelől azokkal az egyénekkel foglalkoznak, akik életük során 

többször esnek áldozatul. E személyek csoportja eléggé nagyszámú, és jól 

elkülöníthető az áldozatokon belül,3 valamint fontos, hogy az elszenvedő 

ugyanaz a személy.4 A kutatások5 másfelől ismételten „áldozattá vált” 

célpontokkal (például: jármű, lakóház, üzletsor, stb.) is foglalkoznak. Itt 

is kritérium, hogy hasonló típusú legyen a bűncselekmény és a célpont is 

ugyanaz legyen. Az ismételt viktimizáció mindkét esetben kb. egy éves 

perióduson belül kell, hogy megtörténjen. Az „időt” viszonylag 

rugalmasabban kezelik a kutatók, ugyanis vannak olyan irányzatok, 

amelyek évtizedeket, vagy akár életutakat is vizsgálnak, például a 

gyermekkori abúzus elszenvedői esetén gyakoriak a longitudinális 

felnőttkorig tartó vizsgálatok, vagy a felnőttkorban abuzáltak 

gyermekkorát vizsgáló retrospektív kutatások6, vagy a partnerek közötti 

rendszeres erőszakot vizsgáló munkák.7 Az ismételt viktimizáció 

tulajdonképpen bűnmintázatnak tekinthető,8 hasonlóképpen mint a „hot 

spots”, amikor bizonyos területen koncentrálódnak a bűncselekmények. 

Adott bűncselekmények esetén természetesen több mintázat is 

érvényesülhet.9 

A másodlagos viktimizációról akkor beszélhetünk, ha az egyén 

elsődlegesen viktimizálódik egy bűncselekményben, és valamiféle 

segítséget kér. Ilyenkor először a hatóságokkal, a civil szervezetekkel, az 

egészségügyi létesítményekkel, az iskolákkal, a családtagokkal, a 

barátokkal, stb. kerül kapcsolatba. Ezeknek a közegeknek a nem 

megfelelő, nem értő viszonyulása a sokszor érzelmileg traumatizált 

áldozat újabb, másodlagos viktimizációjához vezethet. Ilyen nem 

                                    
1
 Lynch, Berbaum & Planty, 2002, unpublished. 

2
 Farrel, Philips & Pease, 1995, 384-399. 

3
 Ybarra & Lohr, 2002, 1-21. 

4
 Farrel & Bouloukos, 2001, 5-25. 

5
 Johnson, Bowers & Hirschield, 1997, 224-241. 

6
 Williams, 1994, 1167-1176, és Testa, Vanzile-Tamsen & Livingston, 2007, 52-60, és Widom, Czaja & 

Dutton, 2008, 785-796. 
7
 Mele, 2009, 619-624. 

8
 Farrel, Sousa & Weisel, 2001, 221-240. 

9
 Weisel, 2005, 1-80. 
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megfelelő viszonyulás például az áldozat hibáztatása. A másodlagos 

viktimizáció kérdése azért nagyon lényeges, mert ez ugyanolyan súlyos, 

vagy akár súlyosabb is lehet a primernél, elkerülése azonban elősegítené 

a hatóságokba, egyéb intézményekbe vetett általános társadalmi bizalom 

növekedését.10  

Az ismételt viktimizáció jelenségét két módon közelíthetjük meg:11 egy 

bizonyos terület bűnözési intenzitásának eloszlásának vizsgálata alapján, 

illetve a célpont jellemzőinek, viselkedésének, kapcsolatrendszerének 

alapján (ezen elmélet szerint a „célpont” lehet akár egy üzlet vagy 

motorkerékpár is, nem csak személy vagy személyek). Bármely változót 

is vizsgáljuk, ha egy bizonyos területen követtek már el bűncselekményt, 

vagy egy járművet már megrongáltak, vagy egy személy már 

bűncselekmény áldozatává vált, ez a legpontosabb megjóslója a későbbi 

viktimizációnak. (Ebből következik, hogy egy bűncselekményekkel 

gyakran sújtott területen élő, már bűncselekmény áldozatává vált 

személy újbóli viktimizációjának esélye hatványozott). Az ismételt 

viktimizációnak van még egy fontos objektív indikátora, mégpedig az 

idő.12 A valószínű reviktimizáció időszaka is kiszámítható, mivel a későbbi 

cselekményeket általában a gyorsaság jellemzi. Bizonyos esetekben akár 

24 órán vagy 1 héten belül megtörténik a következő bűncselekmény, ám 

az idő előre haladtával az esély arányosan csökken.13 

Ha az előzetes viktimizáció a legjobb előrejelzője a következő 

bűncselekménynek, akkor a legjobb „terepe” a megelőzésnek is, ugyanis 

így az érintett szakemberek, szervezetek, hatóságok célzottan be 

tud(ná)nak avatkozni.14 Ez a célzott beavatkozás többféle lehet. Ha 

területi, dologi oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor a környezeti 

kriminológia teoretikusai már számos designt kidolgoztak a terület 

bűncselekmény „mentesítése” érdekében: rendezett környezet, 

közvilágítás, jól beláthatóság, forgalmas utak, megfigyelők (rendőri, civil, 

kamerák), a célpont erősítése.15 

Az áldozat oldala ennél valamivel összetettebb,16 ugyanis több dologra 

kell koncentrálnunk. Először is arra, hogy mi az oka annak, hogy valaki 

elsőre áldozat lesz? Erre választ adhat a rutin cselekvés elmélet,17 

továbbá az áldozati tipológiák meghatározásai közül a „hajlamosító” 

                                    
10

 Görgényi & Zséger, 2016, 844-865. 
11

 Farrel & Pease, 1997, 101-113. 
12

 Spelman, 1995, 366-383. 
13

 Weisel, 2005, 1-80. 
14

 Weisel, 2005, 1-80. 
15

 Clarke, 1983, teljes könyv, és Weisel, 2005, 1-80. 
16

 Farrel & Pease, 1997, 101-113. 
17

 Podoletz, 2016, 233-251. 
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tulajdonságok (naivitás, sebezhetőség, izoláltság, időskor stb). 

Felmerülhet a kérdés, hogy ezek a tulajdonságok milyen szocializációs 

hatások közepette alakulnak, és hogyan játszanak össze például az 

időskorral. Fontos még, hogy lehetőleg minél előbb kiderüljön az 

elsődleges viktimizáció, éppen az előbb említett tényező miatt, hogy az 

áldozat rövid idővel a bűncselekmény eltelte után a legsebezhetőbb, 

ehhez természetesen elengedhetetlen a feljelentés. A feljelentési 

hajlandóság számos tényezőtől függ:18 sokan nem hisznek az elkövető 

kézre kerítésében, nem tartják a bűncselekményt elég súlyosnak, rossz 

tapasztalataik vannak az igazságszolgáltatási szervekkel, hosszú ideig tart 

a büntetőeljárás, félnek az elkövető bosszújától és nem szívesen kerülnek 

kapcsolatba a bűnügyi szervekkel. Ez különböző bűncselekményeknél más 

lehet, például egy betörést az egyén nagyobb hajlandósággal jelent be, 

mint egy nemi erőszakot.19 Ennek oka lehet az okozott sérelem 

természete és mélysége, valamint a hatóságok hozzáállása a kérdéshez,20 

ugyanis minél „kényesebb” és brutálisabb egy bűncselekmény, annál 

gyakoribb a másodlagos viktimizáció jelensége főként áldozathibáztatás 

formájában.21 Ez paradox helyzet, ugyanis az áldozathibáztatás például 

bántalmazott nők esetében már attól beindul, hogy ha a személy nem 

azonnal, hanem hetek, hónapok, évek elteltével jelenti be a 

bűncselekményt, de éppen a helyzet kényessége, a sokkos állapot és a 

hibáztatástól való félelem miatt nem mernek időben bejelentést tenni.22 A 

másodlagos viktimizáció csökkentése, ezáltal a társadalmi bizalom 

növekedése az ismételt viktimizáció megelőzésének egyik lehetséges és 

hatékony módja lehetne.  

 

Kutatási eredmények 

 

A következő néhány adat Weisel 2005-ös nemzetközi viktimizációs 

felméréséből származik. Az ismételt viktimizáció leggyakrabban az 

erőszakos cselekmények körében fordul elő: szexuális erőszak (46%), 

testi sértés (41%), rablás (27%), jármű megrongálása (25%), járműből 

lopás (21%), jármű ellopása (20%), betörés (17%). Az erőszakos 

bűncselekmények formáiban előforduló ismételt viktimizáció közül a 

fiatalok elleni (59%) és a szexuális erőszak (67%) a legmagasabb, majd 

ezeket a családon belüli erőszak (44%) követi. A betörések (19%), jármű 

                                    
18

 Görgényi, 2001, 74-124. 
19

  Korinek, 2016, 371-391. 
20

 Hotaling & Buzawa, 2003, 1-43.  
21

 Dijk, 2001, 27-52, és Patterson, 2011, 328-347. 
22

 The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009 
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és járműből lopások (24%) és rongálás (30%) is viszonylag gyakoriak 

ismételt viktimizációs szempontból. Vannak bűncselekmények, ahol az 

áldozattá válás krónikus, ez az úgynevezett poliviktimizáció,23 amikor 2-3 

alkalomnál több esetben történik meg a károkozás. Ilyen a családon belüli 

erőszak áldozatainak megközelítőleg 25%-a, míg ezzel szemben a 

betöréseknél ez mindössze 7%, kb. a kettő között van a nemi erőszak 

áldozatainak aránya.24 

Annak ellenére, hogy sok adat áll rendelkezésünkre, a látencia nagyon 

magas, ami a bűncselekmények természetéből adódik. Számos esetben 

az ismételt viktimizáció alanyai nem fordulnak a hatóságokhoz. Ennek fő 

okai azok korábbi bánásmódja az egyénnel szemben, a bűncselekmény 

típusa vagy az, hogy az áldozatok szerint úgysem tudnak mit kezdeni az 

ügyükkel.25 A látencia és a feljelentési hajlandóság kapcsolatáról szólva 

Barabás Tünde26 szerint a kriminológiában általánosan elfogadott tény a 

látencia jelensége. Egyes becslések szerint a bűncselekmények 

mennyiségéről szóló számok akár kétszer, négyszer-ötször, vagy egyesek 

szerint tízszer nagyobbak lehetnek, mint amiről hivatalosan tudomásunk 

van. Ez elsősorban a lakosság feljelentési hajlandóságával függ össze, 

hiszen a bűncselekmények legnagyobb része ezen az úton derül ki. Ezt a 

tényezőt moderálhatja számos körülmény: korábban szerzett közvetett 

vagy közvetlen tapasztalat a hatóságokról (nem éri meg a feljelentés, 

mert úgyis méltatlanul bánnak majd vele, és úgysem lesz meg az 

elkövető), félelem, szégyen, zsarolás, az elszenvedett kár csekély volta, 

vagy ha ismeri az elkövetőt. Ehhez hozzákapcsolódik még a hatóságok 

szelekciós magatartása, azaz a feljelentés felvételének elhárítása, amit 

legfőképpen az eredményességi kényszer dominál. A látencia eltér a 

különböző bűncselekmény kategóriákban, és az egyes bűncselekmény 

típusokon belül is. Kis kárral járó utcai lopást kisebb valószínűséggel 

jelentenek be a procedúra hosszúsága és körülményessége miatt, mint 

például a súlyosabb élet elleni bűncselekményeket. Viszont az erőszakos 

bűncselekmények csoportjában az emberölés vagy súlyos testi sértés 

nagyon ritkán marad rejtett, addig például a családon belüli erőszak 

esetén szinte a legnagyobb a látencia.27  

A legjobban konceptualizált eleme a másodlagos viktimizáció 

folyamatának az áldozathibáztatás, ami azt jelenti, hogy az áldozatot 

hibáztatják a bűncselekmény megtörténéséért, nem pedig az elkövetőt. 

                                    
23

 Hope, Bryan, Trickett & Osborn, 2001, 595-617. 
24

 Fisher, Cullen & Daigle, 2008, 1296-1313. 
25

 Korinek, 2016, 371-391. 
26

 Barabás, 2009, 39-52. 
27 Barabás, 2009, 39-52. 
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További tipikus reakciók lehetnek még: bagatellizálás, racionalizálás 

(„Engem is megpofozott az apám, mégis jó ember lett belőlem.”). 

Kutatások alapján a hatóságoknak az ilyen hozzáállása kiemelkedően 

magas a nemi erőszak és a családon belüli erőszak áldozataival szemben. 

Ezek ugyanazok a bűncselekmények, ahol az ismételt viktimizáció is 

nagyobb arányban fordul elő.28 (Megjegyzendő, hogy bármilyen 

bűncselekmény áldozata tovább viktimizálódhat az eljárás folyamán 

annak túlszabályozott, bürokratikus, embertelen, személytelen, 

mechanikus mivolta miatt.) A másodlagos viktimizáció, az 

áldozathibáztatás („ő akarta”, „megérdemelte, kiprovokálta”) a 

tekintélyelvű, erősen hierarchikusan működő szervezetek (rendőrség, 

bíróság, orvostársadalom, család) körében gyakori hozzáállás azokkal 

szemben, akiknek segíteni hivatottak.29 Judith Herman (2003), az 

elismert traumakutató megjegyzi, hogy a társadalom reakciója hosszú 

távon a trauma „agyonhallgatása” is lehet, ezért hiába próbál segítséget 

kérni az áldozat, falakba ütközik. Ez úgy kapcsolódhat a másodlagos 

viktimizációhoz, hogy először az a hiedelem sérül, hogy „velem nem 

történhet semmi rossz”, aztán amikor elutasítják a segítségkérést, akkor 

pedig az, hogy „a társdalom, mint jó „entitás”, nem segít nekem, ha 

bajba jutok” – magára hagyják az áldozatot, aki izolálódik. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak ismételt és 

másodlagos viktimizációja 

 

Az elmúlt évek kutatásait áttekintve a megválaszolandó kérdések 

szempontjából több csoportra lehet osztani a szakirodalmat. A kutatások 

alapvetően kvantitatív jellegűek,30 főként kérdőívekkel, szoftveres 

elemzésekkel, adatbázisok analizálásával dolgoznak a szakemberek. Ezzel 

szemben a kvalitatív megközelítés elenyésző, ám abban a néhány esetben 

az interjús módszer dominál. Kriminológiai nézőpontból a 

bűncselekmények mentén tudjuk szétválasztani a kutatásokat: vagyon 

elleni bűncselekmények elszenvedőire és személy elleni erőszakos, 

szexuális jellegű bűncselekményekre. A vagyon elleni bűncselekmények 

esetén a kutatók ritkán vizsgálják az elszenvedő oldaláról a jelenséget, 

inkább a terület, a célpont kerül a fókuszba, ami nem a személy, hanem 

az ő tulajdonában álló eltulajdonítandó, megrongálandó dolog. Az itt 

előforduló két leggyakoribb bűncselekménytípus a betöréses lopás és a 

                                    
28

 The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009. 
29

 Adorno, 1950, 744-787. 
30

 Farrel, Sousa & Weisel, 2002, 15-27. 
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jármű valamiféle megrongálása, eltulajdonítása vagy arra irányuló 

kísérlet.31 A területre, ahol a bűncselekmény ismételten megtörténik, az a 

jellemző, hogy magasabb a bűnözési ráta,32 valamint a fokozott izoláció. 

Ezt a magas sérülékenységgel magyarázhatjuk, a célpont olyan 

tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek „könnyű prédává teszik”.33 Az 

ismételt vagyon elleni bűncselekmények esetén az elkövető vagy ugyanaz 

a személy, vagy az elkövető ismeretségi köréből kerül ki. Ez arra utal, 

hogy itt az újbóli választást a sikeres tapasztalat motiválja34 azon 

egyszerű logika mentén, hogy ha egyszer sikerült, akkor másodjára is 

fog. Tehát ez tulajdonképpen racionális döntés eredménye az elkövetők 

részéről.35 Betöréses lopás elkövetőivel készített interjúk során azt 

találták,36 hogy az elkövetés okai legfőképpen az alacsony kockázat, 

kifizetődőség és a könnyű bejutás voltak. További interjús kutatások is 

hasonló eredményekre jutottak, az elkövetők megemlítették okként: kis 

kockázat, ismerték a ház sajátosságait, további dolgokat kívántak ellopni 

és könnyű célpontnak bizonyult a ház. A betöréses lopások további 

jellemzője,37 hogy az első betörés után nagyon hamar elkövetik a 

következő betörést,38 és a szomszédos házak is veszélyeztetettebbek 

lesznek, valamint valószínűsíthető, hogy az elkövetők lakhelye is a 

közelben van.39 Ebből következtethetünk arra, hogy a vagyon elleni 

cselekmények esetén a prevenció szempontjából sokkal lényegesebb elem 

a tárgyi, fizikai környezet manipulálása. A szituációs, környezeti jellegű 

prevenciós javaslatokból számos publikációt olvashatunk.40  

Megfogalmazódhat a kérdés, hogy az áldozat miként van jelen 

ezekben a szituációkban? A kutatások41 indirekt módon implikálhatják, 

hogy a személy viszonylag passzív résztvevője a bűncselekményeknek, 

ugyanis magas a bűnözési ráta, izolált helyen és izoláltan él, nincsen 

pénze biztonsági berendezések felszereltetésére, vagy éppen hogy sok 

pénze van, ami vonzó az elkövetőknek. Vannak tényezők, amelyek 

rajtunk kívül állnak, amire nincsen ráhatásunk. Vajon csak ezek a 

tényezők befolyásolják az áldozattá válásunkat? Van-e ezeknek a 

személyeknek bármilyen életmódbeli, élettörténeti, szocioökonómia, stb. 
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jellemzője, ami hozzátehet ahhoz, hogy elszenvedők legyenek? 

Válaszunkkor gondolhatunk a rutincselekvés-elméletre, ezek olyan 

cselekvések, melyek kulturális vagy biológiai eredetűek, ismétlődőek, 

gyakoriak és egyéni, közösségi szükségleteket elégítenek ki. Ide 

tartoznak az otthoni tevékenységek, az otthontól távol történő 

munkavégzés, otthontól távol történő egyéb tevékenység. Cohen és 

Felson42 szerint a 20. században a rutintevékenységek szerkezete 

átalakult, így a bűnözésre is több lehetőség nyílt: a nők munkába 

állásával órákra őrizetlenül maradhat a ház, az otthontól távol végzett 

tevékenységek esetén például autóval közelítik meg a helyszínt, így a 

gépjárművekkel kapcsolatos cselekmények elkövetésére is több esély áll 

rendelkezésre. Ha belegondolunk, akkor a rutincselekvés-elmélet nem 

különösebben nyújt számunkra magyarázatot, ugyanis eléggé nehéz a 

definíció alapján nem rutin cselekvéseket végezni. Ezekhez hozzájárulnak 

még az áldozat sebezhetőségével kapcsolatba hozható jellemzők: életkor, 

nem, családi állapot, izoláltság, betegség, anyagi helyzet, iskolázottság, 

lakóhely, személyes tulajdonságok. Hogyan kapcsolódnak össze az 

életmódbeli és személyes jellemzők? Fontos kiemelni, hogy ezek a 

kérdések nem az áldozat felelősségét vetik fel, vagy az elkövető 

felelősségét relativizálják, mindössze érdemes ismerni mindkét oldal 

jellemzőit a hatékonyság szempontjából.  

Fontos még a vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak 

vizsgálata abból a szempontból, hogy mit okozott az életükben a 

bűncselekmény. Ez azért fontos, mert összefügghet az ismételt és 

másodlagos áldozattá válással is. Röviden ismertetnék az 1990-es évek 

elején készült magyarországi kutatást, melynek egy része a lopás 

bűncselekmények áldozataival foglalkozott.43 A betöréses lopások hatását 

vizsgálva azt találták, hogy az áldozatok 83%-a igen erős reakciót adott a 

viktimizáció felfedezésekor, ami az elkövetkezendő hetekben ugyanolyan 

intenzitással eltartott. Mindössze 30% említette az anyagi kárt a 

legkellemetlenebb részként, kb. 60% a betolakodás miatti rossz 

érzésekről és érzelmi zavarodottságról számolt be. Ez a 

bűncselekményforma azért ellentmondásos, mert objektív értelemben 

ritkán tekinthető súlyosnak, nincsen erőszak és az ellopott dolgok értéke 

is ritkán jelentős. Az anyagi sérelmeknél a pszichés problémák 

súlyosabbak lehetnek: trauma, félelem, bizalmatlanság, kialakuló 

alvászavar. A megkérdezettek egyik gondolata az volt, hogy az elkövető 

visszatér, a másik gondolat, hogy miért pont őket választották ki az 

elkövetők és vajon ismerték-e egymást, a harmadik jellemző gondolat, 
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hogy valaki bemocskolta a személyes életterüket, valamint hogy az 

eltulajdonított javakért keményen megdolgoztak és azokat csak úgy 

elvették tőlük. A válaszadók több, mint 70%-a úgy nyilatkozott, hogy 

meglehetősen személyesen érintette őket a viktimizáció. Amikor az 

érzéseikről kérdezték őket, akkor legtöbben dühről, majd ijedtségről, 

félelemről, alvásproblémákról és sírásról számoltak be. Az ismételt 

viktimizációt tekintve azokat az elszenvedőket, akik elsőre váltak 

áldozattá, sokkal jobban megviselte a bűncselekmény, mint akik már 

minimum másodjára: az első csoport 68%-a nyilatkozott úgy, hogy 

nagyon nagymértékben érintette őket a cselekmény, míg a második 

csoport 34%-a. A betöréseknek az áldozatok biztonságérzetére gyakorolt 

hatása is jelentős. A válaszadók nem érzik magukat biztonságban, ha 

sötétedés után egyedül sétálnak (58%), ha éjjel egyedül vannak otthon 

(42%), aggódnak a betöréses lopás (88%), a rablás (70%) és 

vandalizmus (72%) miatt. Ezek a válaszok nem változtak az elkövetés 

utáni 6-8 hétben és a 16-18 hétben sem, ez az eredmény is a betöréses 

lopás traumatikus voltára utal.44 

A vagyon elleni bűncselekmények kapcsán a másodlagos viktimizációra 

vonatkozólag nem találtam szakirodalmat, ami érdekes az előbb idézett 

magyarországi kutatás fényében. Ennek magyarázata lehet a már fent 

említett néhány szempont, hogy a kutatók ezt a jelenséget alapvetően 

tárgyi, fizikai oldalról közelítik meg, az egyéni tényezők vizsgálata nem 

élvez prioritást. Pedig a magyarországi kutatásból láthatjuk, hogy az 

egyénekre igen komoly hatást gyakorol a vagyon elleni bűncselekmény 

elszenvedése. Emellett a másodlagos viktimizáció emberi interakcióból 

következik, tehát az áldozat és a „másik oldal” között jön létre, és ha a 

tárgyi veszteséget mindkét fél objektivizálva kezeli, akkor a személyes 

bevonódás sem történik meg, vagyis nem válik explicitté. Miért nem 

beszélünk a vagyon elleni bűncselekmények esetén másodlagos 

viktimizációról?  

A fenti kutatási eredmények éppen arról számolnak be, hogy a vagyon 

elleni bűncselekmények viktimizációja is megterhelő mind anyagilag, 

mind érzelmileg az egyén számára. Az ellopott, megrongált tárgy 

ugyanúgy az identitásunk részét képezi, személyes jelentéssel is bírhat, 

elvesztése miatt kialakult állapot az áldozatot ugyanúgy a másodlagos 

viktimizáció alanyává, elszenvedőjévé teheti bizonyos körülmények 

között. Ezzel kapcsolatosan Hankiss Elemér monográfiájára, Az ezerarcú 

én-re szeretnék utalni (2015). A mű első része az én megnyilvánulását 

veszi végig a mindennapi életben. Ezek a megnyilvánulások 
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tulajdonképpen azok az aspektusok egy ember életében, amelyeket a fent 

tárgyalt vagyon elleni bűncselekmények érintenek. Behatolnak az 

otthonunkba, feltörik az autónkat, elrohannak a táskánkkal, iratainkkal. 

Ezeknek az egyszerű, hétköznapi „dolgoknak” milyen szerepe lehet az én, 

az identitás felépítésében és stabilizálásában? A teljesség igénye nélkül 

csak néhány szempontot osztanék meg Hankiss alapján. Az otthon mindig 

is több volt, mint falak és tető összessége, az otthon az emberi élet 

kerete, az emlékek tárháza, a világ közepe, az azonosság forrása, a 

folytonosság, a meghitt emberi kapcsolatok helyszíne. A ház az emberiség 

gondolatainak, emlékeinek és álmainak egyik legerősebb integráló 

hatalma. Otthonunk formálja személyiségünket, ez zárt világ, amelyben 

énünk érlelődhet, körbevéve tárgyakkal, melyek az állandóság 

legpontosabb bizonyítékai. Az ember rombolási ösztöne is 

megnyilvánulhat otthonában, igaz kevésbé szélsőséges módon: fűrészel, 

fúr, farag, autót szerel, gyomlál – legyőzve a káoszt, újra otthon lehet a 

világban. Hétköznapi tevékenységeink is rendelkeznek mélyebb, 

egzisztenciális gyökerekkel. Az otthonunk szerves részei a benne lakók is, 

ők segíthetik felfedezni énünk rejtett tartományait és segíthetik azt 

lerombolni. Mindennapjaink másik építőköve a tulajdonunkban lévő 

járművek. Hankiss szerint az autónk a mi alteregonk, azonosulunk vele, 

az ereje, a titokzatossága, gyorsasága, tisztasága mind a mi életünké. Az 

autó folytatása az otthonunk zárt világának. Az autó zárt és teljes 

univerzum, a zűrzavarban biztonságosan suhanó mikrokozmosz. Megvéd 

minket, mi láthatjuk a külvilágot, de az nem láthat be hozzánk. Az autó 

lehetővé teszi, hogy kevés erőkifejtéssel sokra jussunk, célba érjünk. Egy 

utolsó szemléletes példa a kézitáska és a benne rejlő mobiltelefon. A 

kézitáska tele van mágikus tárgyakkal, melyek biztonságot nyújtanak egy 

idegen világban. Az autókulcs (bármikor elmehetek), lakáskulcs (az én 

váram), íróasztal kulcs (titkaim, munkám), személyi igazolvány (van 

azonosságom), hitelkártyák (hozzásegítenek ahhoz, amire szükségem 

van), naptár (rendben van és tagolt az életem, van szerepem a világban), 

sminkeszközök (rendbe tehetem a személyiségemet, önképemet bármikor 

és a kistükörben látom magamat és azt is, hogyan láthatnak mások), 

fényképek a szerettekről (az emlékek védőszférája). Fontos elem még a 

mobiltelefon, mely remek szorongáscsökkentő, redukálja 

félelemérzetünket a rideg világban azzal, hogy bárkit felhívhatunk. Minél 

drágább, annál biztosabb belépőkártya egy képzeletbeli elit klubjába. A 

közösségi média megerősíti az azonosságtudatunkat, ha elveszve, 

senkinek, a névtelen tömeg egy jelentéktelen tagjának éreznénk 

magunkat, akkor a megerősítésére mindent elsöprő szükségünk van. Ha 
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reagálnak ránk ezeken a platformokon, akkor az a kellemes érzés tölt el 

bennünket, hogy létezünk, vagyunk valakik.45 

Láthatjuk, hogy hétköznapi életünk elemei milyen fontos szerepet 

töltenek be énünk folyamatos újraépítésében és stabilitásában, ezért ha 

bármely elem megsérül, elvész, kompromittálódik bűncselekmény 

következtében, annak igenis alapvető hatása lesz énünkre és az életünkre 

is. Ezért az ilyen típusú bűncselekmények esetén is fontos lehet az, hogy 

kellő tapintatossággal kezeljük az áldozatokat.  

 

Az erőszakos, személy elleni szexuális bűncselekmények 

áldozatainak ismételt és másodlagos viktimizációja 

 

Az erőszakos, személy elleni, szexuális bűncselekmények esetén a 

kutatások46 az egyénre irányulnak a szituáció helyett, gyakori a 

longitudinális megközelítés. Számos tanulmány vizsgálja a 

gyermekkorban elszenvedett abúzus felnőttkori hatásait. Az egyik 

leginkább egyértelmű eredmény az, hogy akik gyermekkorukban 

áldozattá váltak, azok nagy valószínűséggel felnőtt korukban is azzá 

fognak válni. Ugyanez a megfigyelés vonatkozik azokra is, akik felnőtt 

korukban áldozattá váltak, ugyanis ez is valószínűsíti a későbbi áldozattá 

válást. Az okokat a vizsgálatok többnyire pszichológiai jellegűnek tekintik: 

a személyiségben olyan mértékű változás indul el, ami a későbbi 

áldozattá válásnak nyújt táptalajt.47 Ha a gyermekkori abúzus48 családban 

történik, akkor ebben az esetben már a kezdeti szocializációban 

elkezdődik az „áldozattá nevelés”, a kiszolgáltatottság, a fájdalom, a 

függőségi helyzet válik alapértelmezetté, alapélménnyé, és amennyiben 

ez nem kompenzálódik49 valamilyen formában, akkor az egyén nem is tud 

majd másként élni a későbbiekben. Ha az abúzust elszenvedő gyerek nem 

a családjában vagy más intim közösségben rendszeres bántalmazások 

folyamatában viktimizálódik, hanem például iskolában, utcán, tehát 

egyszeri esetről van szó, akkor megfelelő környezeti válaszokkal 

találkozva a belső egyensúly helyre tud állni. Ha a környzeti reakciók nem 

megfelelőek, tehát már itt megtörténik gyermekkorban a másodlagos 

viktimizáció, akkor az abúzus és a rá adott reakciók olyan töréspont a 
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fejlődő személy életében, aminek hosszú távú negatív hatásai lehetnek:50 

torzul az énkép, a világról alkotott kép, fokozódik a bűntudat, az 

önmarcangolás, a szorongás, a saját kompetenciába és kontrollba vetett 

hit, a tekintélybe, a felnőttekbe, az intézményekbe vetett bizalom 

meginog, megromlanak a kapcsolatok, mely sodródáshoz, addikciókhoz, 

bűncselekményekhez, betegségekhez vezethet.51 Az ilyen életutakban 

valószínűleg számos alkalommal lehet azonosítani olyan interakciókat, 

amelyek megfelelnek a másodlagos viktimizáció jelenségének. 

A másodlagos viktimizáció52 elmélyíti ezeket a folyamatokat, és 

elősegíti az újbóli előfordulásukat. Ugyanis fokozza az egyén 

kiszolgáltatottságát, meg nem értettségét, a tekintélybe vetett bizalom 

csökkenését, növeli a frusztrációt, ami pedig agressziót szül, így az 

egyént kitaszítják a kortárs csoportok, a család, az intézmények, stb.53 

Innen két út állhat az egyén előtt: azonosul az agresszorral, tehát belőle 

is bántalmazó/bűnöző lesz, vagy pedig tovább fokozódik a 

kiszolgáltatottsága, és egész életében bántalmazni fogják. Vagy akár 

mindkettő egyszerre is előfordulhat (például a nő, akit bántalmaz a férje, 

és ugyanez a nő bántalmazza a gyermekét). Ez az úgynevezett „trauma-

ismétlés” jelensége,54 miszerint az egyén úgy próbál túljutni az 

elakadásain, hogy megismétli azokat tudattalanul, remélve, hogy „jó vége 

lesz”. Ezek egyfajta játszmák (sebezhető, naiv, provokáló viselkedés – 

erről később még írok), lefordítva: újabb bűncselekmény áldozatává 

válhat a személy. Ez az egyik magyarázata annak, hogy akit 

gyermekkorában bántottak, nagy eséllyel bántalmazó kapcsolatokat fog 

kialakítani felnőttkorában is. Viszont ha időben és adekvát módon 

segítséget kap, akkor ezek a mintázatok megtörhetők, és kikerül az 

egyén az áldozatiság ördögi köréből. Ám ha megfelelő reakció helyett 

újabb viktimizáció a válasz, a probléma csak felerősödik.55  

Utóbbi esetben nem mindig kell nagyon markáns, szembetűnő 

következményekre gondolni. Vannak olyan személyek, akiket 

bántalmaztak gyermekkorukban, és a külső szemlélő által az egyén élete 

teljesen normálisnak tűnhet, de ez sokszor mindössze a kompenzáció 

következménye inkább. Például: „Sosem volt normális családom, én majd 

másként csinálom!” Az egyén a belső hiányait családalapítással igyekszik 

feltölteni, aztán pontosan a hiányoknak köszönhetően tovább folytatódik 
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az abuzáló spirál.56 Fontos kiemelni, hogy nem csak fizikai erőszakkal 

lehet családon belül viktimizálni, a verbálisan agresszív, érzelmileg 

elhanyagoló közeg is abuzáló.57 Ezeket a folyamatokat tovább árnyalják 

az egyén és családjának társadalmi jellemzői: a családon belüli 

bántalmazás vagy gyermekkorban elszenvedett abúzus valószínűleg 

másként fog alakulni egy izolált faluban, ahol a családban generációkon 

keresztül az erőszakot támogató normák uralkodtak, ahol az egyén 

infrastrukturálisan is meg van fosztva minden lehetőségtől, semmilyen 

„tőke” nem áll rendelkezésére a mobilizáció szempontjából.58 Nagyvárosi, 

értelmiségi családban talán több lehetőség van a kompenzáló tényezők 

megmutatkozására: a gyermek megfelelő oktatásban részesül, 

csatlakozhat egyéb csoportokhoz, ahol kap valamilyen pozitív 

megerősítést, megvan a megfelelő anyagi háttere, kapcsolati rendszere, 

stb. Ez csak két lehetséges, már-már sztereotip forgatókönyv. A 

szocioökonómia jellemzőket vizsgáló amerikai kutatás azt találta, hogy 

azok a gyerekek, akik többször viktimizálódtak (poliviktimizáció), a 

következő jellemzőkkel bírtak:59  

Áldozat 

jellemzői 

Viktimizációs 

kategóriák 

Nincs 

viktimizáció 

(637) 

1-3 féle 

viktimizáció 

(932) 

4-6 féle 

viktimizáció 

(288) 

7+ féle 

viktimizáció 

(118) 

Gyerek neme 

Fiú 

Lány 

 

45% 

55% 

 

51% 

49% 

 

56% 

44% 

 

46% 

54% 

Gyerek etnikuma 

Nem latin fehér 

Nem latin fekete 

Nem latin egyéb 

Latin, egyéb 

 

61% 

15% 

6% 

19% 

 

64% 

16% 

4% 

16% 

 

65% 

16% 

2% 

17% 

 

51% 

22% 

5% 

22% 

Szocio-öko. stat. 

Átlag alatti 

Átlagos 

Átlag feletti  

 

19% 

62% 

19% 

 

25% 

54% 

21% 

 

22% 

58% 

20% 

 

36% 

54% 

10% 

Szülői háttér 

Egyedülálló vagy egyéb 

Egy szülő és nem szülő 

partner 

Két szülő 

 

18% 

 

6% 

76% 

 

22% 

 

10% 

68% 

 

21% 

 

15% 

64% 

 

36% 

 

22% 

42% 

Lakhely 

Falu 

Kisváros 

Nagyváros 

 

20% 

48% 

32% 

 

23% 

39% 

38% 

 

19% 

38% 

43% 

 

22% 

43% 

35% 

Gyerek átlag életkor 8.6 9.4 11.1 13 
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A felnőttkori abúzus esetén is valószínűbb a későbbi áldozattá válás.60 

Ebben az esetben a folyamat mögött más mechanizmus húzódik meg. A 

felnőttkori áldozattá válás sok esetben járhat anyagi (például munkából 

kimaradás), egészségi állapottal kapcsolatos veszteségekkel is, amelyek 

ha összekapcsolódnak a premorbid személyiséggel, élethelyzetekkel, a 

viktimizáció hatására létrejövő viselkedésbeli változásokkal, valamint 

további nehézséget jelentő életkörülményekkel (adósság, izoláltság, stb), 

akkor szintén beindulhat egy viktimizációs spirál: szorongás, szégyen, 

bűntudat, addikció, impulzivitás, balesetek, öngyilkossági kísérletek, 

stb.61 

A vizsgálatok másik csoportja a másodlagos viktimizációt próbálja 

felgöngyölíteni. A kutatások alapján a viktimizáció pszichés 

következményeit (PTSD: poszttraumás stressz zavar)62 a másodlagos 

viktimizáció jelentősen felerősíti, tehát sokkal rosszabbá teszi az egyén 

szubjektív tapasztalatát az egész eseményről.63 Érdekes lehet 

megemlíteni, hogy az áldozaton kívül az áldozat hozzátartozói is 

ugyanúgy átélhetik a másodlagos viktimizációt.64 Kutatások alapján a 

másodlagos viktimizációt számos tényező moderálja: például, hogy van-e 

független segítő, aki végig az áldozat mellett van, amíg folyik a nyomozati 

és bírósági szakasz. Kutatások65 rámutattak arra, hogy ahol van ilyen 

segítő, ott minimalizálható a másodlagos viktimizáció. További tényezők 

még, hogy az áldozat észlel-e másodlagos viktimizációt, hogy a 

bejelentését követően történik-e feljelentés,66 később vádemelés, ha 

nem, annak is viktimizáló hatása lehet. A segítők, a hatóságok részéről 

megfigyelhető az úgynevezett alapvető attribúciós hiba jelenléte.67 Ez azt 

jelenti, hogy az általuk megfigyelt (áldozati) viselkedésre adott 

magyarázataikban sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes 

diszpozíciók, mint a szituációs jellemzők (vö. vagyon elleni 

bűncselekmények), ehhez szorosan kapcsolódik az igazságos világba 

vetett hit jelensége.68 Ez olyan kognitív torzítás, mely szerint az emberi 

cselekvések végül morálisan igazságos és megfelelő konzekvenciákat 

eredményeznek, lehetővé téve, hogy a nemes és becstelen cselekedetek 

méltó jutalmat és büntetést vonjanak maguk után. Ez a két 
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szociálpszichológiai jelenség összekapcsolódva adja tulajdonképpen az 

áldozathibáztatás alapját. Ezeket még kiegészíti az információhiány, az 

áldozat szavahihetőségének megkérdőjelezése, valamint az, hogy az 

áldozat milyen érzelmi átéléssel meséli el a történetét.69 Ugyanis ha 

érzelemmentesen, „lefagyott” állapotban van, ami sokkhatás alatt gyakori 

lehet, akkor nehezebben hisznek neki, mint amikor sírva, az érzelmeit 

feltűnően kommunikálva beszél a történtekről.70  

A másodlagos viktimizáció létrejöttében szerepet játszik az, hogy az 

áldozat ártatlannak tekinthető-e.71 Az ártatlanság nem kizárólag jogi 

szempontból értendő, hanem jelentős mértékben erkölcsi aspektusból: 

ittas volt-e, provokatív-e, promiszkuis-e, követett-e már el 

bűncselekményt, stb. Ennek pszichológiai alapja, hogy amennyiben az 

áldozatot is bűnösnek vagy hibásnak észleljük, akkor könnyebb úgy 

tekinteni rá, mint aki azt kapta, amit megérdemelt. Láthatjuk, hogy az 

áldozat ebből a szempontból is nagyon nehéz helyzetben van, ugyanis 

szinte bármi felróható neki, mint „bűn”. Az áldozatreprezentációkkal 

kapcsolatos kutatások közé tartoznak a sajtóban megjelent hírekre 

irányuló vizsgálatok, amelyek azt elemzik, miként ábrázolják az újságírók 

az elkövetőket és az áldozatokat. A média azért kulcsfontosságú ebben, 

mert az emberek nagy része nem találkozik bűncselekménnyel az élete 

során, és az egyetlen kép, amit bűnözőkről, áldozatokról, 

bűncselekményekről kapnak, az a médiából származik.72 Viszont ami a 

médiában megjelenik, az mindössze a tények hírré konstruálása, aminek 

megvannak a sajátos szabályai. Tehát a média része és alkotója a 

bűnözőkről, az áldozatokról, a bűncselekményekről kialakult társadalmi 

diskurzusoknak.  

A média úgy konstruálja a bűnözőt,73 hogy vesz egy igét, például 

„rape”/”megerőszakol” és főnevet csinál belőle „rapist”/”erőszakoló”, 

ezáltal a főnév már nem folyamatot jelöl, hanem egy entitást. Ideológiai 

következményei lesznek, elrejti az egész mechanizmus működését, 

hozzájárul a kifejezés meghonosulásához, lezárt kategóriát hoz létre. 

Tárgyiasít és kizár minden más szerepet, redukálja a személyt a 

cselekményre, ezáltal létrehozza a tökéletes bűnözőt, aki csak ebben az 

egy dimenzióban létezik. Igyekszik megteremteni a legnagyobb 

kontrasztot az elkövető és az áldozat között, ugyanis a tökéletes 

bűncselekményhez nem csak tökéletes bűnöző kell, hanem tökéletes 
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áldozat is. A kontraszt érdekében az elkövetőt a vezetéknevén szólítják 

meg, valamiféle galeri tagjaként létező felnőttként utalnak rá, ezzel 

szemben az áldozat a keresztnevén jelenik meg, fiatalként, fejletlenként 

családi rendszerbe ágyazva, nem felnőttként, hanem szerepeire utalva 

mutatják be, mint például „feleség”, „anya”, és az indirekt áldozatok is 

megjelenthetnek a történetekben.74 Az így ábrázoltak az ideális áldozatok, 

akikhez ördögi elkövetők társulnak. Ám vannak a nem ideális áldozatok, 

akiknek a jelzői nem szimpátiát vagy empátiát váltanak ki, nem az 

áldozat individualizációját segítik elő, hanem csak a címkézést indítják be, 

ugyanis a személy a passzivitás és tehetetlenség prototípusává válik. Az 

olvasóban kényelmetlen érzést kelt a sebezhetőség demonstrálása, 

ellenreakciót válthat ki, hogy aki ennyire tehetetlen, csak érzelmi deviáns 

lehet, és mindenki azt kapja, amit megérdemel alapon, azt érdemlik, amit 

kaptak és hozzájuk már a kevésbé ideális, kevésbé ördögi elkövető társul. 

Ez közvetetten hozzájárul a másodlagos viktimizációhoz az előbb említett 

véleményformáló szerep miatt, valamint az áldozatok a róluk lefestett 

képet internalizálva – a média által – harmadlagosan viktimizáltakká 

válnak.75  

 

Az áldozat „útja” 

 

A következőkben azt fogom áttekinteni, hogy az áldozat, aki bekerül az 

ellátórendszerbe, milyen másodlagosan viktimizáló hatásokkal 

találkozhat. 

 

A rendőrség 

A rendőrség kulcsfontosságú szereplője az egész procedúrának.76 Amit 

megismerhetünk a filmekből, hogyan zajlik egy nyomozás, mennyire 

figyelmes és lelkiismeretes egy rendőr, ha az ügy felderítéséről van szó, 

sokszor nem egyezik a valós tapasztalatainkkal. Ha ilyen elvárásokkal 

kérünk segítséget, ha van egy kép a fejünkben a rendszerről, és az 

minden aspektusában negatív értelemben különbözik a tényleges 

működéstől, viktimizáló hatású lehet. Melyek ezek az aspektusok? Fontos, 

hogy az áldozat kihez kerül. Egy tapasztalt, sokat látott rendőr 

valószínűleg másként kezeli a kényes eseteket, mint aki frissen kerül ki az 

oktatásból. Az áldozat meghallgatása is fontos tényező: ha órákon át 

váratják a személyt, akkor a fizikai bizonyítékok is kompromittálódnak, 
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valamint az áldozat önértékelése is tovább csökken. Ha a rendőr nem 

megfelelő tanúnak ítéli meg az áldozatot, akkor dönthet úgy, hogy nem 

indítja meg az ügyet. Sokszor nem az számít, hogy a rendőr mit gondol 

az áldozatról vagy annak történetéről, más logika szerint gondolkodnak: 

vajon a bíróságon megállja-e a helyét az ügy?77 Ha az áldozat ittas volt, 

esetleg drogozott, büntetett előéletű, prostituált, provokatív ruha volt 

rajta, akkor ezek mind az ügy sikerességét veszélyeztetik. Az áldozat 

személyiségét és morálját latba véve a rendőrség beindítja az 

áldozathibáztatás ördögi körét.78 Az áldozat megítélésében az is szerepet 

játszik, hogy az erőszakot elkövető ismerős volt-e vagy ismeretlen. Ha az 

előbbi, akkor fennáll az a nézet, hogy jobb nem beavatkozni például egy 

házastársi „vitába”, valamint ha az áldozat ismeri a támadóját, akkor 

nagyobb esélye van őt meggyőzni arról, hogy ne kövesse el a 

bűncselekményt, továbbá ha valaki egyszer beleegyezett a szexuális 

együttlétbe, akkor az automatikusan maga után vonja, hogy a többibe is 

bele fog. Ha a támadó ismeretlen, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy a 

nő vajon felcsigázta-e a férfit, adott-e neki megerősítő jelzéseket, stb.. 

Ha igen, akkor is valószínűbb az áldozat hibáztatása: „ilyen dolgok csak 

rossz döntéseket hozó nőkkel történhetnek meg”. Továbbá, ha az 

áldozaton láthatóak külsérelmi nyomok, amelyek arra utalnak, hogy 

küzdött az életéért, akkor könnyebben hisznek az áldozatnak, ugyanis 

csak az az igazi veszély, ha az ember akár az életét is hajlandó 

kockáztatni miatta. Természetesen ez semmilyen más bűncselekménynél, 

például betörés esetén, nem követelmény, sőt sokkal inkább az javasolt, 

hogy az áldozatok adják oda tulajdonukat, hogy minimalizálják a kárt. 

Sok esetben az áldozatok védelmet kérnek a rendőrségtől, ugyanis az 

erőszakot súlyos rettegés, halálfélelem követi, valamint az elkövetők is 

sokszor tudják, hol található az áldozat. A rendőrök ezt teljesen 

abszurdnak tartják, ugyanis semmilyen kapacitásuk nincsen ezt 

biztosítani, de így az áldozat állapota csak tovább rosszabbodik. Átmeneti 

megoldásként javasolni szokták a védett házakat, de ezek nem mindig 

elérhetőek. Ahhoz, hogy elfogják a tettest, fontos fizikai jellemzőinek a 

leírása, ám sok áldozat a támadás alatt becsukja a szemét, így 

csökkentve az átélt traumát. A leíráshoz újra kell élnie az áldozatnak a 

támadást, ami szintén ismételt traumatizációval jár. A rendőrség azzal 

sem túl megértő, aki nem azonnal jelenti a támadást, de azt nem veszik 

figyelembe, hogy ez a súlyos trauma hatásának a következménye.79  
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A rendőrök tudják, hogy munkájuk megkeményíti őket és egyre 

kevésbé tudnak együtt érezni az áldozatokkal, valamint ugyanazokat a 

védelmi mechanizmusokat használják, mint a társadalom, amelyben 

élnek, hogy minél távolabb helyezzék magukat az erőszaktól. Ha a nők 

elhiszik, hogy csak bizonyos fajta nő lehet erőszak áldozata, akkor sokkal 

inkább biztonságban érezhetik magukat. Ha a férfiak elhiszik, hogy az 

áldozat a hibás azért, ami vele történt, akkor nem kell foglalkozniuk azzal, 

hogy a férfi képes ilyen tettekre.80  

 

Sürgősségi vizsgálat 

Másik fontos terület, ahol másodlagosan viktimizálódhat az áldozat az 

egészségügyi ellátás.81 Ha az áldozat bemegy a kórházba és vizsgálatot 

kér, akkor az orvos kötelessége jelenteni a rendőrségnek. Ha az áldozat 

nem akarja, hogy a rendőrség tudjon erről, akkor a vizsgálat nem 

kezelhető a későbbiekben bizonyítékként. Ez azért aggályos, mert az 

áldozattal a támadás előtt pontosan ugyanez történt: elvették tőle a 

kontroll lehetőségét, hogy meghozza a saját döntéseit az akaratának 

megfelelően. A vizsgálat önmagában is viktimizáló hatású,82 sokat kell 

várni emberek között, továbbá szinte sosem informálják az áldozatot, 

hogy mi fog történni a vizsgálat során. Minden egyes lépés 

meglepetésként érheti: a testi kivizsgálás, a betegségtörténet felvétele, 

az esetleges vérvizsgálat. A bizonytalanság tovább fokozza a fent említett 

kontrollvesztés élményét. A vérvizsgálatból kiderül, hogy fogyasztott-e az 

áldozat valamiféle pszichoaktív szert. Nem teljesen egyértelmű, hogy erre 

miért van szükség, főként úgy, hogy nem ő az elkövető, valamint a 

fentiekből már tudjuk, hogy a pszichoaktív szer hatása alatt elszenvedett 

erőszak ténye sosem az áldozatnak kedvez a büntetőeljárásban. A 

terhesség kérdése is felmerül, ha a teszt pozitív, akkor minden lehetséges 

kimenetel (abortusz, esemény utáni tabletta) további viktimizáló hatással 

bír. A nemi betegségek és AIDS teszt eredményére való várakozás is 

másodlagosan viktimizálhat, és ha kiderül, hogy az áldozat fertőzött, 

akkor ez is felhasználható lehet ellene a későbbiekben, mert meg kell 

arról bizonyosodni, hogy a támadó fertőzte meg. Ezekhez hozzátartozik 

az is, hogy az egészségügyi személyzet semmilyen képzést nem kap 

arról, hogyan kell bánni egy áldozattal. Sajnos a kórházi dolgozók részéről 

is előfordulnak nem odaillő megjegyzések: hibáztatás, kérdőre vonás, 

tanácsok osztogatása, hideg távolságtartás, stb. Megoldás lehet, ha a 
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vizsgálat során az áldozatokkal van segítő, de a fő probléma az lehet, 

hogy a döntés joga, hogy a rendőrség értesüljön-e a vizsgálatról vagy 

sem, nem az áldozatnál és nem is az orvosnál van, hanem a 

rendőrségnél.83 

 

Büntető igazságszolgáltatás 

A rendőrség és az egészségügy mellett a harmadik fontos terület a 

bíróság.84 Az áldozatok alapvető igénye, hogy feljelentést tegyenek, ezt 

motiválhatja a közösségért érzett felelősségük, nehogy mással is 

megtörténjen. A félelem talán a legerősebb hajtóerő ebben a helyzetben, 

ha az áldozat rács mögött tudhatja a támadóját, akkor könnyebben 

helyreáll a biztonságérzete. Fent már taglalt okokból a vádemelés nem 

történik meg, ha a rendőrség vagy az ügyészség nem találja elég erősnek 

a vádakat és nem biztos az ügy megnyerése. Ha ez rontaná az egyéni és 

rendszerszintű statisztikákat is, akkor elutasítják akár már a feljelentést. 

Ennek természetesen másodlagosan viktimizáló hatása van, az áldozat 

erőtlennek, kiszolgáltatottnak érzi magát, valamint az elkövető ismét zöld 

utat kapott, hogy bárki más áldozatául váljon.  

A bírósági szakasz másik kínzó aspektusa az áldozatokra nézve az 

időtartam: hónapokig tartanak az ügyek, sokszor van halasztás, 

átütemezés. Ezek a kellemetlenségek többnyire az elkövető igényeiből 

fakadnak (például új ügyvédet kér), az áldozat itt is kontrollvesztett, csak 

mellékszereplője az eljárásnak. A tárgyalások többnyire publikusak és az 

áldozatot sokszor úgy kezelik, mintha ő lenne a vádlott. „Az elkövető 

szava az áldozatéval szemben” – vagyis ez azt jelenti, hogy az áldozatnak 

pontosan annyi oka van kitalálni a bűncselekményt, mint az elkövetőnek 

azt tagadni. Gyakori, hogy az áldozatok csak úgy „eltűnnek”, annyira 

kimeríti őket a huzavona, hogy elhagyják a várost, elköltöznek. Aki mégis 

marad, a jogerős ítéletig megfigyelhető, hogy „megszállottja” lesz az 

ügynek, ekörül forog az egész élete. Az áldozat hibáztatása is gyakori 

taktika a bíróságon, erre rímel az a társadalmi vélekedés, hogy inkább 

egy bűnös ember legyen szabadon, mint egy ártatlan rácsok mögött.85 

A mediáció mint alternatív vitarendezési módszer jó kompromisszum 

lehet, ám kutatások alapján a másodlagos viktimizáció ott is gyakori: 

abuzált anyák másodlagosan viktimizálódtak a mediáció során, így emiatt 

csökkent a feljelentési hajlandóságuk a jövőben.86  
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Pszichoszociális szakember 

A segítők jelenléte és szerepe kulcsfontosságú kérdés a folyamat során.87 

Az áldozatok pozitívan nyilatkoztak a segítő jelenlétéről: segítséget, 

támogatást, nyugtatást jelentettek a sokkos állapotban lévő 

áldozatoknak.88 Azt nehezményezték az áldozatok, hogy nincsen egyetlen 

olyan segítő személy, aki tisztában lenne mind a pszichológiai, mind a jogi 

folyamat jellegzetességeivel, továbbá hogy nagyon soká kerültek 

megfelelő ellátásba, és hogy nincsen lehetőség utánkövetésre. A 

pszichoszakembernek a feladata a procedúra többi szereplőjének a 

hibáját korrigálni,89 valamint az áldozat közvetlen környezete is igényelné 

az intervenciós, szupportív kezeléseket, ám erre még csekélyebb 

lehetőség van. Nagy nehézség még az ingyenesen hozzáférhető pszichés 

támogatás limitáltsága, ami egyre inkább a nulla felé konvergál.90  

Az áldozatok számára nagy nehézséget jelent az is, hogy ha 

pszichológiai/pszichiátriai szakvélemény készül, akkor őket senki sem 

hallgatja meg. A szakértőnek néhány órás, egyoldalú beszélgetésből kell a 

rendőrség, az ügyészség kérdéseire választ adni. Az áldozatok úgy érzik, 

hogy akkor kevésbé lenne elfogult a szakvélemény, ha mindkét fél meg 

lenne hallgatva.91  

A szakemberek részéről az ő saját másodlagos traumatizáltságuk is 

meg tudja nehezíteni a folyamatot, ami természetesen ugyanúgy 

előfordul a procedúra többi szereplőjénél, sőt talán náluk még 

markánsabb.92 Erről nem sok szó esik, pedig úgy gondolom, hogy a 

probléma egyik kulcsa ez lenne. Fontos azoknak a szakembereknek a 

vizsgálata, akik olyan személyekkel dolgoznak, akik áldozatok.93 Azok, 

akik huzamosabb ideig foglalkoznak traumatizált személyekkel, ugyanúgy 

maguk is traumatizálódhatnak. Ez a másodlagos traumatizáció jelensége, 

ami azt jelenti, hogy amikor a traumaélményben nem résztvevő, de azt 

részletesen ismerő személy annyira azonosul a traumatizált személlyel, 

hogy ő maga is traumatizációs jegyeket kezd mutatni. Ilyen jegyek pl.: 

érdeklődés elvesztése, az izoláció, a trauma újraélése, a rémálmok, a 

koncentrációs zavarok, a félelem, a szorongás, az érzelmi kiégés.94  
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Egyre több kutatás95 szól arról, hogy a kiégés az 

igazságszolgáltatásban ugyanolyan szinten létező jelenség, mint az 

egészségügyben vagy a pedagógusok körében. A kiégési szindróma olyan 

tünetegyüttes,96 amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, 

kedvezőtlen stresszhatások következtében létrejövő fizikai-érzelmi-

mentális kimerülés. Az áldozattal való túlzott érzelmi azonosulás nem 

egyenlő az empátiával, együttérzéssel, inkább az érzelmi kiüresedést 

jelenti, amikor a szakembernek nincsen meg az a megfelelő megküzdési 

rendszere, amivel védhetné saját határait. Az ilyen segítők természetesen 

nem tudnak úgy segíteni, ahogyan arra az áldozatnak szüksége lenne, 

ugyanis áttételesen a segítők is áldozatok. Ez az állapot a szakirodalom 

szerint számos közös jegyet mutat az elhúzódó gyász jelenségével. 

Gyászt nem csak haláleset kapcsán élhetünk át, hanem bármilyen 

veszteség után, és ezek a veszteségek akár absztrakt formát is ölthetnek: 

hitünk elvesztése az emberiségben, saját magunkban – vallásos körökben 

„a hit próbára tételeként” hivatkozhatnak erre a szituációra.97  

Kissé távoli asszociációnak tűnhet a másodlagos viktimizáció és a 

segítő, intézményi oldal dolgozóinak érzelmi állapota, ám ha a jelenségre 

interakcióként tekintünk, és nem izoláltan vizsgáljuk az egyik oldalt, 

hanem az egész dinamikáját vesszük figyelembe, akkor a segítő-áldozat 

dinamika fontos összetevője lehet a másodlagos viktimizációnak.  

A dinamika elemzésére jó módszer lehet a tranzakcióanalízis,98 

melynek a legfontosabb feltevése, hogy a tranzakció a társas érintkezés 

alapegysége. Életünk során tranzakciós mintáink alakulnak ki, aminek 

legjellegzetesebb formája a játszma. A játszma kiegészítő, rejtett 

tranzakciók sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható 

kimenetel felé halad, és sokszor rejtett érzelmi kielégülést okoz a játszma 

kezdeményezőjének. A tranzakciókban háromféleképpen vehetünk részt: 

szülői énállapottal, felnőtt énállapottal és gyermeki énállapottal. Ezek az 

énállapotok az egyén személyes élettörténetének konkrét eseményeit 

őrzik, tehát amikor például a szülői én állapotban kommunikál a személy, 

akkor a tényleges szüleinek (és/vagy szülőpótlékainak) konkrét 

szituációban mondott vagy tett konkrét megnyilvánulásainak 

gyűjteménye mutatkozik meg viselkedésében. A szülői énállapotban 

gondoskodunk, tiltunk, fegyelmezünk. Például: „Nem kellett volna olyan 

kihívóan öltözködni!” vagy „A rossz döntéseinek ez lett a 

következménye.” vagy „Ne aggódjon, minden rendben lesz!”. A felnőtti 
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énállapot jellemzője, hogy tárgyilagos, objektív, a helyzetre reagál, 

kiszámítható: „Néhány perc, és megkezdjük a vizsgálatot, amiben ez és 

ez fog történni.” Végül a gyermeki énállapotban lehetünk szabadok, 

önfeledtek, kiszolgáltatottak, dacosak. Kétféle tranzakció létezik: a 

kiegészítő tranzakció, ami azt jelenti, hogy a megszólító énállapotához 

illeszkedik a válaszadó énállapota. Például: „Kérem, biztos úr, segítsen, 

valaki megtámadott az utcán, rettenetesen félek!” (áldozat, gyermeki 

énállapotban szülői reakcióra várva) – „Ne aggódjon, hölgyem, most már 

biztonságban van, vigyázunk önre.” (rendőr, szülői énállapotban). Ez 

ideális kommunikációnak mondható, a probléma akkor van, ha a 

megszólító énállapotához nem illeszkedik a válaszadó énállapota. Például: 

„Kérem, biztos úr, segítsen, valaki megtámadott az utcán, rettenetesen 

félek!” (áldozat, gyermeki énállapotban szülői reakcióra várva) – 

„Alaptalan a félelme, senki nincsen az utcán, a támadó már régen árkon-

bokron túl jár.” (rendőr, felnőtti énállapotban válaszolva). Itt a 

kommunikáció zavart szenved: az áldozatnak nem ilyen információkra lett 

volna szüksége, hanem megnyugtatásra, így egyedül maradt félelmeivel. 

A játszma ezeknek a rejtett szintjen (is) zajló tranzakcióknak a mintázata, 

aminek előre látható kimenetele van.99  

A viktimizáció kérdésköréből játszmaként értelmezhetünk számos 

jelenséget. Például egy áldozattá vált személy a rendőrségi kikérdezés 

során igyekszik megmaradni a racionális, felnőtti énállapotban, 

információkat kér, jogaira hivatkozik, stb., hogy fenntartsa a maga 

számára a kontroll érzetét. A hatalmi pozícióban levő személy erre 

válaszul hivatalos nyelvezetet használva látszólag a felnőtti énállapotban 

marad, de kommunikatív és metakommunikatív eszközökkel a büntető 

szülői énállapot „bevetésével” infantilizálhatja vagy megalázhatja a 

kikérdezettet. Ha ez a hatalmi szervet képviselő személy részéről 

visszatérő mintázat, akkor valószínűsíthető, hogy játszmáról van szó, és 

az illető a „munkavégzés” ürügyén rejtett formában biztosítja önmaga 

számára az érzelmi kielégülést. (Szondi Lipót ezt nevezte 

„kultúrszadizmus”-nak.) A teljesség kedvéért a játszmák esetén 

visszautalnék az áldozattá válásban szerepet játszó „áldozati 

közrejátszásra”. 
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A közvetett áldozatok problémája 

Kutatások alapján a családtagokat,100 barátokat is ugyanúgy éri 

másodlagos viktimizáció, mint a bűncselekmény közvetlen elszenvedőjét. 

Olyan női áldozatokkal készítettek egy kutatásban101 interjúkat, akiknek 

valamelyik közeli hozzátartozóját meggyilkolták, és arra keresték a 

választ, hogy ebben az esetben mi lehet másodlagosan viktimizáló 

hatású. A talán leggyakrabban említett dolog az információ hiánya és az 

érzéketlenség a rendőrség részéről. Ehhez hasonló, ha a 

hozzátartozóknak nem engedélyezik, hogy lássák a holttestet, vagy nem 

megfelelően készítik fel őket annak látványára. A bírósági szakasszal 

kapcsolatosan a jogászok viselkedése, a vádlott családjával való 

találkozás, a bizonyítékokkal való szembesülés, hogy nem mutathattak 

érzelmeket a bíróságon, ha senki nem szólt az áldozatért vagy az ítélettel 

való elégedetlenség, mind viktimizáló hatású volt.102 

 

Mi a helyzet a férfi áldozatokkal?  

 

A vagyon elleni bűncselekmények esetén a nemi különbségekre annyiban 

érdemes kitérnünk, hogy a bűncselekmények hogyan hatnak az 

áldozatokra. A nők a férfiaknál nagyobb arányban éreztek sokkot, 

elesettséget, zavarodottságot, félelmet, míg a férfiaknál a harag érzése 

volt a domináns, és ez náluk kétszer gyakrabban fordult elő, mint a 

nőknél. A nők nagyobb százaléka (63%) találta úgy, hogy a viktimizáció 

nagyban befolyásolja az életét, mint a férfiak esetében (45%). A vagyon 

elleni bűncselekmények áldozatainak nemi eloszlása viszonylag 

kiegyenlített.103  

A szexuális és családon belüli erőszak már komplikáltabb kérdéskör. 

Először a szexuális erőszakkal foglalkozom.  

A különféle jelentések104 szerint a férfiak elleni nemi erőszak a világ 

minden táján egyaránt előforduló bűncselekmény, ennek ellenére 

viszonylag kevés figyelem irányul rá. Már maga a nyelvhasználat is 

mutatja, hogy a „rape” kifejezést automatikusan a nők ellen elkövetett 

nemi erőszakra használjuk, és a megkülönböztető jelzőt a férfiak esetén 

kell kirakni. (Ugyanúgy, mint hogy a „foci” alapvetően férfi terminus, oda 
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a „női labdarúgás”-hoz kell külön jelző.) Ez a jelenség nem annyira kirívó, 

hiszen a nemi erőszakos esetek 90%-át nők ellen követik el férfiak. A 

férfiak ellen elkövetett nemi erőszak nagy részében a kiskorúak elleni 

vétségek közismertek, itt a 10%-ról 25%-ra nő a fiatal fiúk ellen 

elkövetett nemi erőszak aránya. A felnőtt férfiak sérelmére elkövetett 

nemi erőszakhoz sokkal nagyobb szégyen tapad, sokkal inkább 

tabukérdés, mint a nők ellen elkövetett erőszak, hiszen ez nehezen fér 

bele az „erős férfi” képébe. Ennek következtében kialakul egy ördögi kör: 

mivel ezek az esetek nem kerülnek bele a kriminológiai statisztikába, nem 

terveznek kutatásokat és nem alkotnak elméleteket, a jelenség nem lesz 

része a közgondolkodásnak. Így azok a férfiak, akik áldozatául esnek az 

ilyen jellegű bűncselekményeknek, nem tudnak mihez/kihez kapcsolódni, 

szégyenükkel izolálódnak, ezért a jelenség továbbra is láthatatlan marad. 

Az ezzel kapcsolatos szórványos kutatások nagyon sokáig csak az USA és 

Anglia területére korlátozódtak, és főleg kvantitatív jellegűek voltak, noha 

az információk nagyon sokféle forrásból származhatnak. Az alábbi 

táblázat105 a 80-as és 90-es évekbeli kutatások adatait hasonlítja össze, 

amikor az első jelentősebb eredmények születtek. 

 

Szerzők Alanyok 

száma 

Adatok forrása Ismeretlen 

támadó (%) 

Több 

támadó (%) 

Fegyver 

(%) 

Doan & Levy, 

1983 

29 Sürgősségi 

osztály 

63% 38% 6.9% 

Forman, 1982 12 Rendőrség 67% 17% 25% 

Frazier, 1993 74 Kórházi 

krízisközpont 

52% 31% 43% 

Goyer & 

Eddleman, 1984 

13 Katonaság - 85% - 

Groth & Burgess, 

1980 

6 Pszichiátriai 

járóbeteg 

50% 17% - 

Hickson, 1994 212 Újság 25% 11.3% - 

Hillman, 1991 28 Krízisközpont - - 46% 

Huckle, 1995 22 Forenzikus 

pszichiátriai 

szolgálat 

55% 27% - 

Kaufman, 1980 14 Sürgősségi 

osztály 

- 50% - 

Lacey & Roberts, 

1991 

13 Krízisközpont 38.5% 23% 23% 

Lipscomb, 1992 19 Rendelőintézet - 52.6% 57.9% 

Mezey & King, 

1989 

22 Újsághirdetés 18% - 9% 

Myers, 1989 14 Privát praxis - 29% - 

Sorenson, 1987 107 Random 

közösségi minta 

18.7% - 1.9% 
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Az alapadatokon kívül a kutatások megpróbálták azonosítani az 

„elkövető” és az „áldozat” sajátosságait.106 Ezek szerint a tettes általában 

heteroszexuális, legtöbbször a 20-as éveiben járó fehér férfi. A motivációi 

közt a harag és a hatalom éreztetése volt leginkább megfigyelhető, a 

tettes lealacsonyítani és megalázni akarta áldozatát, nem a nemi vágy 

volt a meghatározó. Az áldozatok életkora a kései tízestől a kései húszas 

évekig terjedt. Az amerikai kutatásokban az afroamerikai férfiak 

felülreprezentáltak az áldozatok csoportjában, és a melegek száma is 

magasabb.  

A támadások jellegét tekintve a konklúziók egymásnak ellent 

mondanak például abban a tekintetben, hogy az elkövető és az áldozat 

ismerték-e egymást. A férfiak elleni erőszaknál jóval gyakrabban fordul 

elő fegyverhasználat, mint a nők elleni erőszaknál, ugyanis nők esetében 

a hatalom érvényesítése gyakran már pszichológiai eszközökkel is 

lehetséges (megfélemlítés, stb.). Ahol nem volt fegyver, ott jellemző a 

testi erő alkalmazása, illetve a több elkövető is gyakoribb, mint a nők 

elleni erőszaknál. A legelterjedtebb elkövetési forma a férfiak között az 

anális és a kényszerített orális szex, de más formák is előfordulnak, 

például hogy az áldozatot egy harmadik személy megerőszakolására 

kényszerítik.  

A legtöbbet leírt hatásai az erőszakos cselekedetnek a következők: 

stigmatizáltság érzése és szégyen, bűntudat, poszt-traumás stressz 

zavar, amnézia, ellenséges érzelmek és harag, tagadás, depresszió, a 

meglepettség érzése (hitetlenség, hogy ez egyáltalán megtörténhetett), a 

szexuális orientáció és identitás konfliktusa (pl. ha azt érzi, hogy 

homoszexualitása miatt erőszakolták meg, akkor ehhez kapcsolódhat 

szorongás, bűntudat), a testkép és az önértékelés problémái, 

sérülékenység érzése. Az erőszak előfordulásának leggyakoribb helyszínei 

a börtönök, a katonaság és a sportközösségek.107  

A harmadik felállás, amikor nők kényszerítenek szexuális együttlétre 

férfiakat. Egy 2018-as brit kutatás szerint108 a kényszerítés a kapcsolat 

megszakításával való fenyegetés volt, valamint erőszak alkalmazása, 

például fegyver formájában. Az érintett férfiak 80 százaléka nem számolt 

be az esetről a családtagoknak vagy a barátainak, és 74 százalék nem 

keresett segítséget. A 154 férfi közül mindössze ketten tettek feljelentést, 

de egyikük ügye sem jutott el a bíróságig. Az áldozatok nem szenvedtek 
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fizikai sérülést. Az áldozatok beszámoltak dühről, szorongásról, 

depresszióról és öngyilkossági szándékról, mint az erőszakot követő 

negatív érzelmi reakcióról, állapotról.109 

Magyarországon Tamási Erzsébet (2007)110 foglalkozik a férfiak 

szemszögéből a családon belüli erőszakkal. Tamási Erzsébet saját 

munkásságára teljesen unikális produktumként tekint, „mert a magyar 

társadalomkutatásoknak és a köznapi érdeklődésnek még a perifériáján 

sincs ez a megközelítés, de nemzetközi kutatását sem kíséri hangos 

érdeklődés. A kriminológiában pedig csak nyomaiban fedezhető fel egy-

két kísérlet a férfiak és a bűnözés újfajta, nemi szerepre figyelő 

magyarázatára. A kutatók által megállapított eredmények szerint a 

családon belül zajló erőszakos konfliktusok fele kölcsönös erőszakot 

jelent, egynegyedében csak a férfiak alkalmaznak erőszakot a nőkkel 

szemben, a fennmaradó negyed a nők férfi partnerükkel szembeni 

kizárólagos erőszakosságát takarja. A nemi szerepek követelményei, a 

férfiasság szempontjai, a társadalmi normák férfiakról alkotott képe a 

döntő, amiért a társadalmi intézmények és maguk az érintettek sem 

kívánnak a nők áldozataiként, sőt bántalmazottjaikként megjelenni. A 

férfiak bántalmazása, ha a ’kékre-zöldre vert férfi’ képe az elvárt, valóban 

nem látható társadalmi probléma, mert a ’gyenge férfi’ imázsa ellen 

minden erővel tiltakozik valamennyi résztvevő. Létezik női erőszak férfiak 

ellen, és megcáfolni látszik a nők jogos védelemből elkövetett 

cselekményeinek általánosítását. A vizsgálat nem támasztja alá azt a 

feminista álláspontot sem, hogy a nők védtelenebbek, 

kiszolgáltatottabbak a kapcsolatokban, mint a férfiak. Az iratok szerint a 

bűncselekmények hosszantartó, konfliktusos kapcsolat végén következnek 

be, az esetek többségére a kölcsönös erőszak a jellemző. Kockázati 

tényező az életkor (35-60 év közötti nők és férfiak az elkövetők és 

áldozatok), a munkanélküliség, a rossz vagy romló egzisztenciális 

körülmények, a családi állapot (az élettársi kapcsolatban a gyilkosságok, 

a házastársiban a súlyos testi sértések a jellemzőek) és legfőképp az 

alkoholfogyasztás. A párok közötti konfliktus nem a férfi felügyeletet 

gyakorló-kényszerítő, hatalomfenntartó erejének kifejeződése, és nem is 

az arra adott női erőszakválasz. Sokkal inkább a körülmények 

befolyásolta érzelmi eltávolodás, elmagányosodás és főként a 

tehetetlenség megnyilvánulása. Ezek a párok nemükre való különbség 

nélkül nem ismernek erőszakmentes konfliktus megoldási mintákat.”111  
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Összegzés 

 

Jelen tanulmányban az ismételt és a másodlagos viktimizációval 

kapcsolatos szakirodalom áttekintésére és összefoglalására vállalkoztam 

az empirikus kutatási eredményekre fókuszálva. Szakirodalmi kutatásaim 

alapján úgy találtam, hogy a jelenségen belül található néhány kevéssé 

feltárt részterület, amely fontos kutatási kérdések megfogalmazásához 

vezethet el. Ilyenek a vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak 

jellemzői, a vagyon elleni bűncselekményekhez esetlegesen kapcsolódó 

másodlagos viktimizáció, valamint a személy elleni erőszakos szexuális 

bűncselekmények esetén az elhanyagoltabb környezeti tényezők 

feltételezhető szerepe, a férfi áldozatok kérdésköre, valamint az ide 

kapcsolható másodlagos viktimizáció interaktív megközelítésű 

konceptualizálásának hiánya.  
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Studies on repeated and secondary victimization in the field of 

criminology 

Summary 

 

In my article I intend to review the scientific criminological studies on 

secondary and repeated victimiztation. My choice of topic was inspired by 

the high social relevance of this question on the first hand, and the lack of 

available literature and research outcomes on the other. The most 

important aim of this study was to give a detailed overview about the 

ongoing scientific work in this field, therefore I explore the definitions of 

secondary and repeated victimization, statistical data, the theoretical 

elaborations concerning property and violent crimes and the empirical 

studies that aspire to validate these assumptions.  

 

 


